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عن شركة مسيعيد
للبتروكيماويات القابضة  ش.م.ق.

تم تأســيس شركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة كشــركة 

مســاهمة قطرية في 2٩ مايو، 2013. 
يقع المكتب الرئيســي للشركة في  

منطقــة الخليج الغربي وعنوانها،ص.ب. 
3212، الدوحة - قطر. يتكون النشــاط 

الرئيســي للشركة في قيامها بدور 
الشــركة القابضة. تملك شركة 

مســيعيد للبتروكيماويات القابضة 
4٩% مــن رأس المال المصدر لكل من 
شــركة قطر للكيماويات المحدودة 

)كيوكم( وشــركة قطر للكيماويات 
2 المحــدودة )كيوكم-2( و %55.2 

من رأس المال المصدر لشــركة قطر 
المحدودة. للفينيل 

وظائف المكتب الرئيســي وهيكلة 
اإلدارة

تقــوم قطر للبترول، باعتبارها 
المســاهم األكبر، بتأمين جميع 

الخدمات االدارية للشــركة من خالل 
اتفاقية خدمات شــاملة، في حين 

تتولى المشــروعات المشتركة ادارة 
اعمالها بواســطة مجالس االدارة 

واالدارات العليــا الخاص بكل منها.
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شركة قطر للكيماويات
المحدودة )كيو كم(

تم تأسيســها في عام 1٩٩8 كمشروع 
مشــترك وهي اآلن مملوكة من قبل 

شركة مســيعيد للبتروكيماويات 
القابضة بنســبة 4٩%، وشركة شيفرون 

فيليبــس الكيميائية الدولية قطر 
القابضة بنســبة 4٩%، وقطر للبترول 

بنســبة 2%.  لدى شركة كيوكم شركة 
تابعــة واحدة مملوكة بالكامل هي 
شــركة كيو كم لتوزيع الكيماويات 

المحدودة.

الرئيسية المنتجات 

االيثيلين االوليفين: 
يســتخدم االيثيلين كمادة خام 

في تصنيع نطاق واســع من المواد 
الكيميائيــة.ان  جزءًا كبيرًا من االيثيلين 

المنتج يســتخدم في إنتاج البولي 
اوليفين.

البولــي اوليفين: البولي ايثيلين 
متوســط الكثافة، البولي ايثيلين 

عالي الكثافة 
إن البولي ايثيلين متوســط الكثافة 
والبولــي ايثيلين عالي الكثافة هي 

بوليمــرات خطية تعد من البولي 
ايثيلين من خالل عملية إنتاج مســاعدة 

وتســتخدم بصورة أساسية في 
تطبيقــات إنتاج القوارير، الحاويات 

والصناديق واأللعاب والحافظات. 
كذلك باالمكان اســتخدامها في 

صناعة األنابيب واالفالم.

اولفينــات الفا الطبيعية 
)هيكسين-1(

إن الهيكســين-1 قابل لالشتعال بدرجة 
عالية. يتم تحويله إلى ســائل عديم 

اللــون وله رائحة هايدروكربون معتدل. 
يتم اســتخدام الهيكسين-1 كعامل 

أحادي مشــترك في إنتاج البولي ايثيلين.

الغاز الناتج عن التكســير الحراري
يتــم إنتاج كميات محدودة من الغاز 

الناتج عن التكســير الحراري ويتم بيعه 
محليًا.
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شركة قطر للكيماويات
المحدودة -2 )كيو كم-2(

تم تأسيس شركة قطر
 للكيماويــات -2 المحدودة )كيو 
كم-2( في عام 2005 كمشــروع 

مشــترك، ومملوكة حاليا بنسبة %4٩ 
لشركة مســيعيد للبتروكيماويات 

القابضة وشــركة شيفرون فيليبس 
الكيميائيــة الدولية قطر القابضة 

بنســبة 4٩%، وقطر للبترول بنسبة %2. 
لدى شــركة كيو كم 2 شركة تابعة 

واحدة مملوكة بالكامل وهي شــركة 
كيــو كم-2 للتوزيع المحدودة، 

باإلضافــة فهي تملك 53.85% في 
مشــروع مشترك آخر هو شركة راس 
لفــان لالوليفينات والتي تقوم بتزويد 

لشركة االيثيلين 
 كيوكم-2.

الرئيسية المنتجات 

االيثيلين االوليفين: 
يســتخدم االيثيلين كلقيم في تصنيع 

نطاق واســع من الكيماويات. ان جزءًا 
كبيرًا من االيثيلين المنتج يســتخدم 

في إنتــاج البولي اوليفين والفائض 
يتم بيعه الى شــركة قطر للفينيل 

النتاج نطاق واســع من منتجات الكلور 
القلوي.

البولــي اوليفين: البولي ايثيلين 
متوســط الكثافة ، البولي ايثيلين 

عالي الكثافة 
إن البولي ايثيلين متوســط الكثافة 
والبولــي ايثيلين عالي الكثافة هي 

بوليمــرات خطية تعد من البولي 
ايثيلين من خالل عملية إنتاج مســاعدة 

وتســتخدم بصورة أساسية في 
تطبيقــات إنتاج القوارير، الحاويات 

والصناديق واأللعاب والحافظات. 
كذلك باالمكان اســتخدامها في 

صناعة األنابيب واالفالم.

اولفينــات الفا الطبيعية: 11 جزيئات 
كيميائية   

تنتــج كيوكم -2 االلفا اوليفين 
الطبيعي فــي 11 جزيئات كيميائية ما 

 ,C8 )1-الهيكســين(  C6 ,C4 بين
 C20 ,C18 ,C16 ,C14 ,C12 ,C10
إلــى C24 ،24 إلى 28 و +C30. يتم 

اســتخدام اولفينات الفا الطبيعية 
ومشــتقاتها بكثافة كعامل أحادي 

مشترك للبولي ايثيلين ، لدائن، زيــــوت 
صناعية للمركبات، شــحوم، مضافات 

للســيارات وفي الطبقات السطحية 
وفــي صناعة الورق والكثير من 

التطبيقات  الخاصة.
 

الغاز الناتج عن التكسير الحـــراري
يتــم إنتاج وتصدير كميات محدودة من 

الغاز الناتج عن التكســير الحراري بينما 
يباع الغاز البترولي المســال س3 / س4 

محليـًا.
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شركة قطر للفينيل

تأسســت في عام 1٩٩٧ كشركة 
مســاهمة وحاليًا مملوكة لشركة 
مســيعيد للبتروكيماويات القابضة 

بنسبة 55.2% وشركة قطر 
للبتروكيماويــات المحدودة )قابكو( 

بنســبة 31.٩% وقطر للبترول بنسبة ٩.%12.

الرئيسية المنتجات 

الصودا الكاوية
هــي مادة ال لون لها، لزجة وحارقة 

وال رائحة لها. يتم اســتخدامها في 
العديــد من الصناعات بما في ذلك 

صناعة الــورق، معالجة المياه، الصابون، 
المنظفات، المنســوجات وفي إنتاج 

ألواح االلومنيا.
 

ثاني كلوريد االيثيلين
ثاني كلوريد االيثيلين مادة ســائلة 

مصفرة اللون برائحة خفيفة تشــبه 
الكلوروفورم. يتم اســتخدامها بصورة 

اساســية في إنتاج كلوريد الفينيل 
أحادي التركيب.  يتم اســتخدام 

معظم إنتــاج ثاني كلوريد الفينيل في 
إنتــاج مونومرات كلوريد الفينيل مع 

تصدير الفائض منه.

كلوريــد الفينيل أحادي التركيب
كلوريــد الفينيل أحادي التركيب هو غاز 

خفيف الرائحة وال لون له. يســتخدم 
كلوريــد الفينيل أحادي التركيب 

في إنتــاج كلوريد البولي فينيل وهو 
مادة متعددة االستعماالت في 

االســتخدامات. ان ما يزيد عن 80% من 
الطلــب العالمي على كلوريد البولي 

الفينيــل يكون ألغراض التطبيقات 
طويلة األجل مثــل تطوير البنية التحتية 

كاالنابيــب لتوزيع الصرف الصحي، 
ولفائف األســالك، والكابالت والنوافذ 

واألبواب وأرضيات المنازل.

الهايدروكلوريك حامض 
يوجــد حامض الهايدروكلوريك في 

شــكل سائل عديم اللون أو مائل إلى 
األخضــر المصفر ذو رائحة قوية وحادة. 

يتم اســتخدامه في كيماويات حقول 
النفــط، ومنتجات منظفات المنازل، 

وإنتــاج الجالتين وبعض المضافات إلى 
األطعمة وفي معالجة الترســبات 

المائية.
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السيد / عبد الرحمن أحمد الشيبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد / محمد  ناصر الهاجري
عضوًا

مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة
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الدكتور / محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة

انه لمن دواعي ســروري أن أرحب بكم 
في اجتماع الجمعية العمومية لشــركة 

مســيعيد للبتروكيماويات القابضة، واحدة 
من الشــركات الكبرى في المنطقة 

إلنتاج البتروكيماويات المتنوعة. يمثـــل 
العام 2014 أول عام يتم فيه إســتفادة 

المجموعة من التشــغيل الكامل لشركات 
المجموعة،  واســتمرارية تحقيق رؤية حضرة 

صاحب الســمو أمير البالد الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني، حفظه اهلل، في زيادة 

مشــاركة مواطني الدولة في المشروعات 
االقتصاديــة الناجحة ولجني الفوائد من هذه 

االستثمارات.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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ريال قطري للســهم الواحد، والتي 
تم توزيعها عن فترة األشــهر األربعة 

المنتهية في 31 ديســمبر 2013.

الخاتمة
في الختام، يســعدني أن انتهز هذه 

الفرصة ألتقدم بالشــكر واالمتنان 
لحضرة صاحب الســمو الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

حفظــه اهلل، لرؤيته الحكيمة 
وتوجيهاته الســديدة وقيادته الرشيدة. 

والشــكر موصول أيضا لمساهمينا 
الكــرام لثقتهم الكبيرة ودعمهم، 
وإلــى أعضاء مجلس اإلدارة، وفريق 

اإلدارة العليا ولموظفينا في شــركات 
المجموعــة إلخالصهم وتفانيهم 

الدؤوب.

المالية النتائج 
أغلقت المجموعة الســنة المالية 

المنتهية في 31 ديســمبر 2014 بصافي 
أربــاح قوي بلغ 1.8 مليار ريال قطري، 

بما يســاوي عائدًا على السهم بمقدار 
1.43 ريال قطري للســهم الواحد، 

مع مؤشــرات مالية وتشغيلية قوية 
عبر جميع شــركات المجموعة. وقد 
أغلقــت األصول بواقع 14.6 مليار ريال 

قطري، والنقد عبر كافة شــركات 
المجموعــة بواقع 2.٧ مليار ريال قطري. 

إن هــذه النتائج التي يتم من خاللها 
اســتفادة المجموعة من التشغيل 

لعام كامــل، تعتبر نتائج إيجابية 
بالمقارنة مع ما تم اإلعالن عنه ســابقا 

لفترة األشــهر االربعة المنتهية في 31 
ديسمبر 2013.

المزايا الفريدة
إن مجلــس اإلدارة لعلى ثقة تامة من 

أن شركة مســيعيد للبتروكيماويات 
القابضــة - بناءًا على هذه  النتائج 

المالية والتشــغيلية الممتازة - تمضي 
قدمــًا نحو مزيد من النجاح والتقدم.  

لقد وضعت المجموعة اســتراتيجية 
رئيســية لتعظيم الفائدة للمساهمين 

وذلك من خالل االســتفادة القصوى 

من المزايا التنافســية المتعددة 
لشــركاتها الثالث. وتركز هذه 

االســتراتيجية على االستفادة من 
أســعار اللقيم التنافسية، والمصانع 

المتكاملــة لعمليات االنتاج والتصدير، 
وقاعــدة العمالء المتنوعة في جميع 

انحــاء العالم.  هذا باإلضافة إلى 
الحقيقــة الماثلة في أن جميع مصانع 

انتــاج المجموعة موجودة داخل 
دولة قطر التي حباها اهلل باالســتقرار 

السياسي واالقتصادي. 

تتميز شــركات المجموعة بمكانة 
مرموقــة في قطاع البتروكيماويات، 
اذ أن هذه الشــركات أنشئت بين عام 

1٩٩٧ وعام 2005، ولها ســجل حافل 
متميز في تشــغيل وإدارة أصولها، 

وأثبتــت قدرتها على توليد التدفقات 
النقدية التشــغيلية القوية. ونتيجة 

لذلك، فــإن المجموعة حققت تاريخيا، 
عائدات اعلى من المتوســط في صناعة 

البتروكيماويــات في المنطقة.
بهذه القدرات، وتحت الرعاية الرشــيدة 

لحضرة صاحب الســمو، الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

حفظــه اهلل ورعاه، فإننا على ثقة تامة 
بــأن المجموعة في وضع ممتاز لتتجاوز 

التحديات االقتصادية  المســتقبلية.

التكاليف ترشيد 
خــالل العام الماضي، كّون مجلس 

اإلدارة لجنة لترشــيد التكاليف من 
أجل دراســة أوجه الترشيد الممكنة 
واســتغالل الفرص التي تمثل توفيرًا 

في التكاليف عبر جميع شــركات 
المجموعة. ويعتبر هذا األســلوب 

ضروريــا جدا من أجل التأكد من 
أن المجموعــة ترفع  من كفاءتها 

فــي تخفيف التكاليف، وأن تطورها 
وتوصياتها ســتكون تحت االشراف 

المباشر لإلدارة العليا.

مقترح توزيعات األرباح
مــع األخذ في االعتبار احتياجات 

رأس المال العامل، وســداد الدين، 
والنفقات الرأســمالية، باإلضافة إلى آخر 

المســتجدات االقتصادية، فإن مجلس 
اإلدارة يوصي بإجمالي توزيعات 

ســنوية للسنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2014 بمبلغ قدره 1.4 مليار ريال 
قطــري، وهو ما يعادل 1.10 ريال قطري 
للســهم الواحد، وبما يمثل ٧٧.0% من 

أربــاح المجموعة. إن هذه التوزيعات 
المقترحــة تعتبر ايجابية مقارنة مع 

التوزيعات الســابقة والتي كانت بمبلغ 
43٩.٧ مليــون ريال قطري، أو 0.35 
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تقرير مجلس اإلدارة

بلغ صافي األرباح المسجل للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغًا 

قدره ٧2.1 مليون ريال قطري تأثرت 
هوامش األرباح تأثرا سلبيًا بالمصروفات 

الرئيسية  الخاصة بعمليات التطفئة 
وبضعف المقارنات لمصاريف البيع.

بلغ إجمالي األصول لشركة قطر 
للفينيل المحدودة كما في 31 ديسمبر 

2014 مبلغا قدره 1.3 مليار ريال قطري. 
كان الوضع النقدي للشركة معززًا 

بنسبة تحقق النقدية بما يتجاوز 
ما نسبته 100%، مع المصروفات 

الرأسمالية  للمشروعات  المنخفضة 
بواقع 64.2 مليون ريال قطري فقط، 
هذا باإلضافة إلى عدم وجود ديون 

مستحقة خالل الفترة.

األداء مقارنة بالموازنة
على الرغم من عمليات الصيانة 

المخطط لها التي شوهدت في الجزء 
األول من  العام مع ظروف األسواق 

السلبية التي مرت بها المجموعة في 
اخر العام، فقد استطاعت ان تسجل 

أرباحًا تجاوزت التوقعات المرصودة 

المقدمة:
انه لمن دواعي سرورنا ان نقدم 

التقرير السنوي الثاني لمجلس اإلدارة 
عن األداء المالي والتشغيلي لشركة 

القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد 
احدى الشركات الصناعية الرائدة في 
المنطقة إلنتاج البتروكيماويات، وذات 

األنشطة المتعددة في إنتاج وتوزيع 
وبيع االولفين، البولي اولفين، االلفا 

اولفين ومنتجات الكلور القلوي.

النتائج المالية الموحدة:
بلغت اإليرادات المسجلة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2014 - 
بافتراض التوحيد التناسبي بموجب 

المعيار المحاسبي IAS31 - مبلغًا 
قدره 4.3 مليار ريال قطري.

حافظت المجموعة على هوامش 
قوية لألرباح قبل الفوائد، الضرائب 

اإلهالك واالستهالك عبر كافة 
القطاعات والتي كانت مدعومة 

باألسعار القوية للمنتجات الرئيسية، 
وبتوريد لقيم االيثين وغاز الوقود 

بأسعار تنافسية بموجب االتفاقيات 
طويلة األجل المبرمة مع قطر 

للبترول، باإلضافة إلى مخصصات 
الضريبية.  التسويات 

في الموازنة بما يفوق 20%.  يعزى هذا 
األداء القوي بصورة أساسية إلى اعمال 
البولي اوليفن للمجموعة بحيث تجاوز 

حجم المبيعات وأسعار المنتجات 
التوقعات المرصودة في الموازنة.

مقترح توزيعات األرباح
يوصى مجلس إدارة شركة مسيعيد 

للبتروكيماويات القابضة  بتوزيعات 
سنوية للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2014 بمبلغ قدره 1.4 مليار 

ريال قطري، بما يعادل 1.10 ريال قطري 
للسهم الواحد، وبما يمثل ٧٧% من 

أرباح المجموعة.

الخاتمــــــة
باإلنابة عن مجلس اإلدارة، فإنني 

أتقدم بالشكر لحضرة صاحب السمو، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير 

البالد المفدى، والى صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني األمير 
الوالد، كما أتقدم بالشكر أيضا إلى 

فريق اإلدارة العليا وموظفي شركات 
المجموعة على عملهم الدؤوب 
وتفانيهم في خدمة المجموعة.

حافظ وضع السيولة للمجموعة 
على قوته خالل العام، مع مرونة 

معدالت النقد المحققة عبر كافة 
شركات المجموعة، حيث أن النقد 

المحتفظ به عبر المجموعة بلغ 
قدره 2.٧ مليار ريال قطري تقريبًا بعد 

توزيعات العام الماضي التي كانت 
بواقع 43٩.٧ مليون ريال قطري.  اغلق 
اجمالي األصول العام بمبلغ 14.6 مليار 

ريال قطري، بزيادة قدرها 1.4 مليار 
ريال قطري أو ما نسبته 10.٩%، مقارنة 

بالعام الماضي. 

النتائج المالية القطاعية

كيوكم / كيوكم 2
سجل القطاع إيرادات بواقع 3.5 مليار 

ريال قطري للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2014، حيث بلغت ايرادات الربع 

الرابع مبلغ 0.٩ مليار ريال قطري، أي 
بانخفاض هامشي بواقع 5.٧ مليون 
ريال قطري او ما نسبته 0.٧% نتيجة 

الى انخفاض احجام مبيعات وأسعار 
منتجات االلفا اولفين. تماشيًا مع 

منتجات القطاع واستراتيجية اإلنتاج، 
فإن منتجات البولي اولفين / االلفا 
اولفين قد تم تعديلها لالستفادة 

من أفضلية األسعار والفرص المتاحة 
في السوق والتي تم التعرف عليها 

خالل الربع.  نتيجة لذلك، وخالل السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014،  

فقد مثلت ايرادات البولي اولفين ٧1% 
وااللفا اولفين 26% بينما تعزى النسبة 

المتبقية إلى المنتجات الصغيرة 
األخرى. 

بلغ اجمالي أصول القطاع المتمثل 
في )“كيوكم”( و)“كيوكم 2”(  في 31 
ديسمبر 2014 مبلغًا قدره ٧.0 مليار ريال 

قطري وبلغ اجمالي الدين مبلغًا قدره 
1.5 مليار ريال قطري. حيث أن كامل 

الدين مستحق على شركة )“كيوكم 
2”( بينما تجاوزت نسبة إجمالي النقد 

المحقق عن كال الشركتين نسبة %100.

 شركة قطر للفينيل المحدودة
سجلت شركة قطر للفينيل 

المحدودة إيرادات بمبلغ قدره 0.8 
مليار ريال قطري عن العام بأكمله. 

تأثرت النتائج للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2014 نتيجة الى عمليات 

التطفئة المخطط لها لمصانع ثاني 
كلوريد االيثيلين، كلوريد الفينيل 

أحادي التركيب، والصودا الكاوية، 
بصورة أساسية خالل النصف األول من 

العام. 
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خالد محمد السبيعي
المنسق العام

كلمة المنسق العام 

انه لمن دواعي ســروري ان أقدم هذه الكلمة 
الموجزة لمســاهمينا الكرام، موضحًا فيها 
اإلنجازات الرئيســية للمكتب الرئيسي لعام 

.2014
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التواصل مع إدارة الضرائب 
واإليرادات العامة

لقــد تم بذل الجهود الكبيرة 
والمستمرة مع إدارة الضرائب 

وااليــرادات العامة للحصول على 
موافقتهم على طريقة اســترداد 

المطالبات الضريبية المســتحقة 
لشركة مســيعيد للبتروكيماويات 

القابضة. تبلغ الضرائب المســتحقة 
للفترة الممتدة من انشــاء الشركة 

حتــى تاريخه مبلغًا قدره 133.5 مليون 
ريال قطري.

أنشــطة ومهام المكتب الرئيسي

الحوكمة، السياسات واإلجراءات
لقد تــم اكمال العديد من التطوير 
علــى صعيد الحوكمة خالل العام 

وبصورة أساســية في مهام معينة 
مثل المشــتريات، المحاسبة المالية، 

التقارير اإلدارية وعالقات المســتثمرين. 
إن اهم السياســات واإلجراءات الجديرة 

بالمالحظــة والتي تمت الموافقة 
عليها تشــمل دليل المشتريات، 

افصاحات المجموعة، سياســات توزيع 
األربــاح، المخولين بالتوقيع لدى البنوك، 

االعداد والمحافظة على الحســابات 
المســتقلة، اعداد الحسابات المالية 
الموحدة، تســجيل الفواتير والدفع، 
الودائــع قصيرة االجل، إجراءات فتح 

والمحافظة على الحســابات البنكية، 
وتعزيــز دليل الصالحيات.  إضافة الى 
ذلــك، وكجزء من الحوكمة الممتازة 
وافضل الممارســات الدولية المتبعة، 

إنشــاء لجنة تدقيق المجلس خالل 
النصف الثاني من العام.

الخاتمـــــــة
في الختام، أتقدم بالشــكر واالمتنان 

لســعادة الدكتور/ محمد بن صالح 
الســادة، رئيس مجلس إدارة شركة 
مســيعيد للبتروكيماويات القابضة، 
والــى فريق اإلدارة العليا وموظفي 
شــركات المجموعة على تفانيهم 

واخالصهــم في خدمة المجموعة.

التخطيط واالداء
ينظر المكتب الرئيســي الى أن 

مراقبــة اإلدارة العليا الى األداء المالي 
والتشــغيلي للمجموعة ذو أهمية 

قصوى. لذلك، فقد تم اعداد سلســلة 
من التقارير اإلدارية الشــاملة، بما في 

ذلك العروض الشــهرية والربعية 
للقطاعــات، والموازنة الدورية لخمس 

ســنوات وخطة العمل. إضافة الى 
ذلك، تم خالل العام انشــاء لجنة 

لترشــيد التكاليف من أجل دراسة أوجه 
الترشــيد الممكنة واستغالل الفرص 
التي تمثــل توفيرًا في التكاليف عبر 

جميع شركات المجموعة.

عالقات المســتثمرين / العالقات 
العامة

تحرص شركة مسيعيد 
للبتروكيماويــات القابضة على الحفاظ 

على االتصال الدائم مع مســاهميها 
ومســتثمريها من خالل االفصاحات 

الدورية عــن نتائجها المالية، وعن اية 

معلومــات ترى انها قد تؤثر على األداء 
المالي والتشــغيلي للشركة، في اسرع 
وقت وبأمثل أســلوب. في هذا الصدد، 

فقد دشــنت المجموعة خالل العام 
موقعهــا االلكتروني المصمم بكل 
www.mphc.com.( مهنية واحتراف
qa( باللغتيــن العربية واالنجليزية مع 

استخدام البريد االلكتروني
 )mphc@qp.com.qa( واحدث مواقع 
التواصل االجتماعي في شــكل حساب 
تويتر وانســتقرام )@mphc_qa(. تقوم 

الشــركة كذلك بتيسير التواصل مع 
المســاهمين والمستثمرين من خالل 

عقــد االجتماعات الفردية والمؤتمرات 
من خالل الهاتف.
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تقرير حول البيانات المالية
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 

المرفقة لشركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة )ش.م.ق( 
) »الشركة« (، والتي تتكون من بيان 

المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2014 
وكاًل من بيانات الربح أو الخسارة وبنود 

الدخل الشامل األخرى والتغيرات 
في حقوق المساهمين والتدفقات 

النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، 
وملخصًا ألهم السياسات المحاسبية 

وإيضاحات تفسيرية أخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد 

هذه البيانات المالية وعرضها بصورة 
عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية، ومتطلبات قانون الشركات 
التجارية القطري، واإلحتفاظ بأنظمة 
الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة 
ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات 

المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء 
جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن 

إحتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه 

البيانات المالية إستنادًا إلى تدقيقنا. 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير 

الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك 
المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد 

السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط 
وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد 

معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 
خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات 
للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية 
للمبالغ واإلفصاحات في البيانات 
المالية. تستند اإلجراءات المختارة 

إلى تقدير مدقق الحسابات، بما 
في ذلك تقييم مخاطر األخطاء 

الجوهرية في البيانات المالية ، سواء 
كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. 

وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، 
يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار 

إجراءات الرقابة الداخلية للشركة 
والمتعلقة باإلعداد والعرض العادل 

للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم 
إجراءات التدقيق المناسبة حسب 

الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول 

فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. 
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة 

المتبعة  المحاسبية  السياسات 
المحاسبية  التقديرات  ومعقولية 

المعدة من قبل االدارة، وكذلك تقييم 
العرض االجمالي للبيانات المالية.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي 
حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر 

أساسًا لرأينا حول التدقيق.

الـرأي
في رأينـا، إن البيانـات الماليـة تظهـر 

بصورة عادلـة، من جميع النواحي 
الجوهريـة، المركز المالي لشركة 

القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد 
)ش.م.ق( كما في 31 ديسمبر 2014 
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أمور أخرى
إن البيانات المالية لشركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة )ش.م.ق( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 
، قد تم تدقيقها من قبل مدقق 

خارجي آخر والذي أبدى رأيًا غير 
متحفظ حول تلك البيانات المالية في 

تاريخ 16 مارس 2014.

متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
برأينا أيضًا، أن الشركة تحتفظ 

بسجالت محاسبية منتظمة، كما 
وقد حصلنا على كافة المعلومات 

واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية 
ألغراض تدقيقنا وأنه وفي حدود 

المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع 
خالل السنة المالية مخالفات ألحكام 

قانون الشركات التجارية القطري 
رقم )5( لسنة 2002 أو ألحكام النظام 

األساسي للشركة على وجه قد يؤثر 
بشكل جوهري على نشاط الشركة أو 

في مركزها المالي.

عن ديلويت آند توش
قطــــــر فــــرع 

في الدوحة - قطر 
1 فبراير 2015

محمد عثمان باهيميا
يــــــــك شـــــر

سجل مراقبي الحسابات رقم )103(

تقرير مراقبي الحسابات المستقليـن
إلى السادة المساهمين الكرام
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للسنة المنتهية في  
 31 ديسمبر 2014 
ألف ريال قطري

للفترة من 29 مايو 2013 
وحتى

31 ديسمبر 2013*
ألف ريال قطري

1.668.554612.123حصة من أرباح مشاريع مشتركة         
--8.615أيرادات فوائد
--354إيرادات أخرى 

1.677.523612.123
)2.54٧()15.262(مصاريف إدارية وعمومية 

1.662.26160٩.5٧6ربح السنة/الفترة 
--133.470مستردات ضريبة

1.795.73160٩.5٧6صافي ربح السنة / الفترة
----بنود الدخل الشامل األخرى

1.795.73160٩.5٧6اجمالي الدخل الشامل للسنة / للفترة

1،430،4٩العائد األساسي والمخفف للسهم

*  تم تسجيل الشركة بتاريخ 29 / 5 / 2013، إال أن اإلستحواذ على الحصص في شركات المجموعة تم إعتبارًا من 2013/9/1.

.

بيان المركز المالي
31 ديسمبر 2014 كما في 31 ديسمبر 2014

ألف ريال قطري
31 ديسمبر 2013

ألف ريال قطري

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة 
13.152.98513.0٧2.240استثمار في مشاريع مشتركة 

الموجودات المتداولة
--141.116ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

80.414٩3.058المطلوب من أطراف ذات عالقة
1.238.29810.000نقد وأرصدة لدى البنوك

1.459.828103.058إجمالي الموجودات المتداولة
14.612.81313.1٧5.2٩8إجمالي الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

12.563.17512.563.1٧5رأس المال
--17.444إحتياطي قانوني

1.920.70360٩.5٧6أرباح مدورة 
14.501.32213.1٧2.٧51إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة
77.001٧26ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

34.4901.821المطلوب إلى طرف ذو عالقة
111.4912.54٧إجمالي المطلوبات المتداولة

14.612.81313.1٧5.2٩8إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 الدكتور/ محمد بن صالح السادة
 وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الرحمن أحمد الشيبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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للسنة المنتهية في  
31 ديسمبر 2014
ألف ريال قطري

للفترة من 29 مايو 2013 
وحتى

31 ديسمبر 2013
ألف ريال قطري

األنشطة التشغيلية 
السنة/الفترة 1.795.73160٩.5٧6ربح 

تعديالت:
--)8.615(إيرادات فوائد

)612.123()1.668.554(حصة من أرباح مشاريع مشتركة  
118.562)2.54٧(

التغيرات في رأس المال العامل:
--)133.538(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

--92.514المطلوب من أطراف ذات عالقة
6.0731.821المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

2.217٧26ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
--85.828النقد الناتج من التشغيل

--1.037فوائد محصلة
--86.865صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطـة اإلستثمـارية
--1.525.383توزيعات أرباح مستلمة

--)1.155.500(الزيادة في الودائع ألجل
--369.883صافي النقد الناتج من األنشطة األستثمارية

األنشطة التمويلية
10.000--رأس المال المقدم

--)383.950(توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة 

10.000)383.950(التمويلية  

72.79810.000الزيادة في رصيد النقد وشبه النقد 
--10.000النقد وشبه النقد في بداية السنة / الفترة

82.79810.000النقد وشبه النقد في نهاية السنة / الفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

رأس المال 
ألف 

ريال قطري

إحتياطي 
قانوني

ألف 
ريال قطري

األرباح المدورة
ألف 

ريال قطري

اإلجمالي
ألف 

ريال قطري

10.000----10.000رأس المال المقدم
12.553.1٧5----12.553.1٧5تخصيص وإصدار أسهم إضافية

60٩.5٧660٩.5٧6----إجمالي الدخل الشامل للفترة 
60٩.5٧613.1٧2.٧51--12.563.1٧5الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013 

)43٩.٧11()43٩.٧11(----توزيعات معلنة 
فائض األموال المستلمة لتغطية تكاليف 

اإلكتتاب العام
--1٧.444--1٧.444

)44.8٩3()44.8٩3(----مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
1.٧٩5.٧311.٧٩5.٧31----إجمالي الدخل الشامل للسنة

12.563.17517.4441.920.70314.501.322الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014 

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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